
ROMÂNIA 
JUDETUL N EAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAS ULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind sustinerea in anul 2015 , din bugetul local al Orasului Tirgu Neamt, a cofinantarii la 
lucrarile  de reparatii capitale , extindere si consolidare precum si la dotarea cu 

echipamente medicale pentru Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt 
      
 Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ; 

În conformitate cu Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificările 
şi completările ulterioare; 

În conformitate cu Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii; 

În conformitate cu Ordinul nr. 199 din 26 februarie 2013 privind aprobarea 
Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de 
alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate 
Ministerului Sănătăţii; 

Avand in vedere Legea 132/2014, privind aprobarea OUG 2/2014,pentru modificarea 
Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

Avand in vedere adresa nr.2156/17.03.2015, inaintata de Spitalul Orasenesc „Sfantul 
Dimitrie” Tirgu Neamt, prin care se solicita acordul autoritatii locale pentru cofinantarea 
obiectivelor de investitie ce vor f i finantate de M inisterul Sanatatii in anul 2015; 

Având în vedere Notele de Fundamentare a Spitalului Orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt privind necesitatea şi oportunitatea realizarii unor lucrari de reparatii capitale , 
de extindere si consolidare precum si dotarea cu echipamente medicale, iniţiate conform 
art.1905 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 6188 din 23.03.2015 inaintata de Primarul 
orasului Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ al Directiei Financiar Contabilitate- 
Implementare proiecte din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 

În temeiul art. 36, alin  (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 3 si art.45 din Legea nr. 215 / 
2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş  T E: 

 
Art.1  Se aprobă  Notele de Fundamentare a Spitalului Orasenesc „Sfantul Dimitrie” 

Tirgu Neamt privind : 
o realizarea unor lucrari de reparatii capitale in suma totala estimata de 

11.700.000 lei, conform anexei 1; 
o realizarea unor lucrari de extindere si consolidare in suma totala estimata 

de 700.000 lei, conform anexei 2; 
o dotarea cu echipamente medicale in suma totala estimata de 1.928.000 lei, 

conform anexei 3; 
 Art. 2  Se aprobă din bugetul local al Orasului Tirgu Neamt pentru anul 2015, 
sustinerea cofinantarii estimate, conform art.1905 din Legea nr.95/2006 privind reforma in  
domeniul sanatatii , cu modificarile si completarile ulterioare ,cu mentiunea ca sumele vor fi 
alocate dupa aprobarea prin ordin al ministrului sanatatii, a spitalelor publice beneficiare; 



Art. 3   Se împuterniceşte  Primarul Orasului Tirgu Neamt, in  calitate de ordonator 
principal de credite , sa semneze documentele aferente; 

Art. 4   Primarul Orasului Tirgu Neamt va urmari modul in care Directia Financiar  
Contabilitate- Implementare proiecte si Biroul Investitii din cadrul Primariei orasului Tirgu 
Neamt vor aduce la indeplinire  prevederilor prezentei hotarari ; 

Art. 5 Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate. 
 

           Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
        Vasilică HARPA 
 
                    

Avizat pentru legalitate, 
                    Secretar al orasului Tîrgu Neamţ, 
               Jr. Laura Elena MAFTEI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ORAS UL TÎRGU N EAMŢ 
Nr. 6188 din 23.03.2015 
 
 

EXPUNERE D E MOTIVE 
privind sustinerea in anul 2015 , din bugetul local al Orasului Tirgu Neamt, a cofinantarii la 

lucrarile  de reparatii capitale , extindere si consolidare precum si la dotarea cu 
echipamente medicale pentru Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt 

 
În conformitate cu Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificările 

şi completările ulterioare; 
În conformitate cu Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii; 
În conformitate cu Ordinul nr. 199 din 26 februarie 2013 privind aprobarea 

Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de 
alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate 
Ministerului Sănătăţii; 

Avand in vedere Legea 132/2014, privind aprobarea OUG 2/2014,pentru modificarea 
Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

Avand in vedere adresa nr.2156/17.03.2015, inaintata de Spitalul Orasenesc „Sfantul 
Dimitrie” Tirgu Neamt, prin care se solicita acordul autoritatii locale pentru cofinantarea 
obiectivelor de investitie ce vor f i finantate de M inisterul Sanatatii in anul 2015; 

Având în vedere Notele de Fundamentare a Spitalului Orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt privind necesitatea şi oportunitatea realizarii unor lucrari de reparatii capitale , 
de extindere si consolidare precum si dotarea cu echipamente medicale, iniţiate conform 
art.1905 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 Asistenţa de sănătate publică reprezintă efortul organizat al societăţii în vederea 
protejării şi promovării sănătăţii populaţiei. Asistenţa de sănătate publică se realizează prin 
ansamblul măsurilor politico-legislative,  al programelor şi strategiilor  adresate 
determinanţilor stării de sănătate, precum şi prin organizarea instituţiilor pentru furnizarea 
tuturor serviciilor necesare. 
 Scopul asistenţei de sănătate publică îl constituie promovarea sănătăţii, prevenirea 
îmbolnăvirilor şi îmbunătăţirea calităţii v ieţii. 
 Asistenţa de sănătate publică este garantată de stat şi finanţată de la bugetul de stat, 
bugetele locale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte 
surse, după caz, potrivit legii. 
 Spitalele publice din reţeaua autorităţilor  administraţiei publice locale pot primi sume 
de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin 
transfer în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile 
administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi; 
 Faţă de cele arătate mai sus consider că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate şi propun Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt adoptarea hotărârii în  
forma şi conţinutul prezentate în proiect. 

  
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 
 



 
Directa Financiar Contabilitate- Implementare proiecte    Aprobat,  
Nr. 6188 din 23.03.2015       Primar,  
         HARPA Vasilicã 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind sustinerea in anul 2015 , din bugetul local al Orasului Tirgu Neamt, a cofinantarii la 

lucrarile  de reparatii capitale , extindere si consolidare precum si la dotarea cu 
echipamente medicale pentru Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt 

În conformitate cu Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificările 
şi completările ulterioare; 

În conformitate cu Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii; 

În conformitate cu Ordinul nr. 199 din 26 februarie 2013 privind aprobarea 
Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de 
alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate 
Ministerului Sănătăţii; 

Avand in vedere Legea 132/2014, privind aprobarea OUG 2/2014,pentru modificarea 
Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

Avand in vedere adresa nr.2156/17.03.2015, inaintata de Spitalul Orasenesc „Sfantul 
Dimitrie” Tirgu Neamt, prin care se solicita acordul autoritatii locale pentru cofinantarea 
obiectivelor de investitie ce vor f i finantate de M inisterul Sanatatii in anul 2015; 

Având în vedere Notele de Fundamentare a Spitalului Orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt privind necesitatea şi oportunitatea realizarii unor lucrari de reparatii capitale , 
de extindere si consolidare precum si dotarea cu echipamente medicale, iniţiate conform 
art.1905 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

o Art.1905 - “ Spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale 
pot primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care 
se alocă prin transfer în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi 
autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele 
unităţi, conform prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru: 
 a)finalizarea obiectivelor de investiţii noi, de investiţii în continuare, aflate în  
derulare şi finanţate, anterior datei transferării managementului spitalelor publice, prin 
programele de investiţii anuale ale Ministerului Sănătăţii; 
 b)dotarea cu aparatură medicală, in conditiile in care autoritatile administratiei 
publice locale participa la  achizitionarea acestora cu fonduri in cuantum de minim 10% din 
valoarea acestora; 
 c)reparaţii capitale la spitale, in conditiile in care autoritatile administratiei publice 
locale participa la  achizitionarea acestora cu fonduri in cuantum de minim 5% din valoarea 
acestora; 
 d)finanţarea obiectivelor de modernizare, transformare şi extindere a  construcţiilor  
existente, precum şi expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor, in conditiile in  care 
autoritatile administratiei publice locale participa la  achizitionarea acestora cu fonduri in  
cuantum de minim 10% din valoarea acestora; 
(2)Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d), 
criteriile de alocare, precum şi lista spitalelor  publice beneficiare se aprobă anual prin 
hotărâre a Guvernului, după publicarea legii bugetului de stat. 



(3)Hotărârea prevăzută la alin. (2) se aprobă în baza propunerilor făcute de structurile de 
specialitate ale Ministerului Sănătăţii în  urma solicitărilor autorităţilor administraţiei 
publice locale.” 
 

Avand in vedere adresa nr.2156/17.03.2015, inaintata de Spitalul Orasenesc „Sfantul 
Dimitrie” Tirgu Neamt, prin care se solicita acordul autoritatii locale pentru cofinantarea 
obiectivelor de investitie ce vor f i finantate de M inisterul Sanatatii in anul 2015; 
 Având în vedere Notele de Fundamentare a Spitalului Orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt privind necesitatea şi oportunitatea realizarii unor lucrari de reparatii capitale , 
de extindere si consolidare precum si dotarea cu echipamente medicale, iniţiate conform 
art.1905 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile si 
completarile ulterioare, astfel: 

o realizarea unor lucrari de reparatii capitale in suma totala estimata de 
11.700.000 lei, conform anexei 1; 

o realizarea unor lucrari de extindere si consolidare in suma totala estimata 
de 700.000 lei, conform anexei 2; 

o dotarea cu echipamente medicale in suma totala estimata de 1.928.000 lei, 
conform anexei 3; 

 
 Desi nu exista standarde unificate ale ingrijir ilor medicale, Uniunea Europeana 
considera dreptul cetatenilor la ingrijiri de inalta calitate, ca pe un drept fundamental si 
sprijina politicile nationale pentru introducerea masurilor de garantare a produselor, 
serviciilor si managementului de cea mai inalta calitate in interiorul sistemului de sanatate. 
 Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important in domeniul 
sanatatii, deoarece creste gradul de informare al pacientilor,  concomitent cu progresele 
tehnologice si terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre 
care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienta, continuitatea ingrijir ilor,  
siguranta pacientului, competenta echipei medicale, satisfactia pacientului dar si a 
personalului medical. 
 Pornind de la oportunitatea realizarii acestor investii si faţă de cele arătate mai sus, vă 
adresam rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea  Proiectului de hotărâre. 

 
 

      Biroul Buget – Contabilitate,   
       Director,         Sef Birou,    
Ec.Iosub Ecaterina                        Ec.Tanasa Carmen                                                       

 
 


